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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

повного тексту статті Л. М. Гриневич та інших джерел 

 

Стаття Л. М. Гриневич Інше джерело Аналіз 

С. 14 

Вступ. Розвиток понятійно-категоріаль-

ного апарату педагогіки наприкінці XX – 

початку ХХI ст. відображає проблеми осві-

ти, дозволяє усвідомити зміни, що віддзер-

калюють тенденції її розвитку. З’ясування 

змістового наповнення понять «освіта», 

«розвиток освіти», «освітня політика» стало 

предметом наукових досліджень Л. Антош-

кіної, В. Береки, В. Журавського, В. Креме-

ня, О. Кукліна, В. Лугового, Т. Лукіної, В. 

Огаренка, В. Огнев’юка, С. Сисоєвої, І. Ти-

мошенкової та ін. Відзначаючи вагомий до-

робок науковців, водночас слід зауважити, 

що у переважній більшості досліджень за-

значені поняття розглядаються відокремлено 

одне від одного. З огляду на це вважаємо за 

необхідне здійснити цілісний, системний 

аналіз змісту досліджуваних категорій. 

Мета статті – розкрити змістове напов-

нення понять «освіта», «розвиток освіти», 

«освітня політика». 

  

Не знайдено збігу з 

іншими джерелами. 

С. 14 

Сутнісні характеристики понять «осві-

та», «розвиток освіти». Категорія «освіта», 

мабуть, чи не одна з найбільш досліджених, 

хоча кожний з авторів, який звертається до 

висвітлення її сутності, основної мети і зав-

дань, зосереджує увагу на різних ознаках 

досліджуваного явища, виокремлюючи нові 

нюанси. У найбільш широкому сенсі під 

терміном «освіта» розуміють спеціальну 

сферу соціального життя, унікальну систему, 

своєрідний соціокультурний феномен, який 

сприяє нагромадженню знань, умінь і нави-

чок, інтелектуальному розвитку людини. Це 

«процес та результат засвоєння особистістю 

певної системи наук, знань, практичних 

умінь і навичок та пов’язаного з ними того 

чи іншого рівня розвитку її розумово-

пізнавальної і творчої діяльності, а також 

моральної культури, які у своїй сукупності 

визначають соціальне обличчя й індивіду-

альну своєрідність цієї особистості» (Енцик-

лопедія освіти, 2008, с. 614). 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в современной дидактике 

под термином «образование» понимают спе-

циальную сферу социальной жизни, уни-

кальную систему, своеобразный социокуль-

турный феномен, способствующий накопле-

нию знаний, умений и навыков и интеллек-

туальному развитию человека. 

<Таким чином, сьогодні під терміном 

«освіта» розуміють спеціальну сферу соці-

ального життя, унікальну систему, своєрід-

ний соціокультурний феномен, який сприяє 

нагромадженню знань, умінь і навичок, інте-

лектуальному розвитку людини.> 

 

 

 

 

 

 

 

Має місце повний 

збіг фрагмента з кни-

гою В. Сітарова 
(http://www.p-

lib.ru/pedagogika/sitarov

_didaktika/sitarov_didakt

ika1.html); посилання 

відсутнє. Цей текст 

українською є в «Ен-

циклопедії освіти» (в 

кінці абзацу є посилан-

ня), його автор – С. 

Гончаренко, але він є 

перекладом російського 

тексту В. Сітарова, тоб-

то не є оригінальним. 

С. 14–15 

 

 

Найбільшого визнання набули підходи до 

розгляду освіти за такими аспектами, як: 1) 

процес, тобто цілісна єдність навчання, ви-

ховання, розвитку, саморозвитку особисто-

сті, збереження культурних норм з орієнта-

В исследованиях Б.С.Гершунского, Е.И. 

Казаковой, Б.Т.Лихачева, А.П.Тряпицыной 

образование рассматривается как понятие, 

включающее следующие аспекты: 

образование как процесс, т.е. целостное 

единство обучения, воспитания, развития, 

саморазвития личности; сохранение куль-

турных норм с ориентацией на будущее со-

 

 

 

 

 

Має місце майже 

повний збіг фрагмента 

з книгою В. Сітарова 
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цією на майбутній стан культури, створення 

умов для повноцінної реалізації внутрішньо-

го потенціалу індивіда та його становлення 

як інтегрованого члена суспільства, вико-

нуючи функцію наступності поколінь; 2) 

соціокультурний інститут, який сприяє еко-

номічному, соціальному, культурному функ-

ціонуванню й удосконаленню суспільства за 

допомогою спеціально організованої ціле-

спрямованої соціалізації та інкультурації 

окремих індивідів, вираженому в системі, 

що містить освітні установи, органи управ-

ління ними, освітні стандарти, які забезпе-

чують їхнє функціонування і розвиток (Ен-

циклопедія освіти, 2008, с. 165). Отже, нині 

поняття «освіта» розуміється широко та ок-

реслюється різними контекстами: освіта – 

цінність (державна, суспільна, особистісна); 

система різноманітних навчальних закладів і 

освітніх установ; особливий процес; різно-

рівневий результат; соціокультурний фено-

мен; соціальний інститут, що впливає на 

стан свідомості суспільства. 

стояние культуры; создание условий для 

полноценной реализации внутреннего по-

тенциала индивида и его становления в ка-

честве интегрированного члена общества, 

выполняя функцию соединения поколений в 

общем событийном пространстве; 

образование как социокультурный ин-

ститут, способствующий экономическому, 

социальному, культурному функционирова-

нию и совершенствованию общества по-

средством специально организуемой целе-

направленной социализации и инкультура-

ции отдельных индивидов, выраженный в 

системе, включающей образовательные уч-

реждения, органы управления ими, образо-

вательные стандарты, обеспечивающие их 

функционирование и развитие <…> 

 

Отже, нині поняття «освіта» розуміється 

широко та окреслюється різними контекста-

ми: освіта – цінність (державна, суспільна, 

особистісна); система різноманітних нав-

чальних закладів і освітніх установ; особли-

вий процес; різнорівневий результат; соціо-

культурний феномен; соціальний інститут, 

що впливає на стан свідомості суспільства. 

(http://www.p-

lib.ru/pedagogika/sitarov

_didaktika/sitarov_didakt

ika1.html). 

Посилання в кінці 

цитати на «Енциклопе-

дію освіти» правильне, 

там дійсно є такий 

текст (автор – С. Гон-

чаренко), але він є пе-

рекладом російського 

тексту В. Сітарова, тоб-

то не є оригінальним. 

 

 

 

 

 

Має місце повний 

збіг фрагмента зі стат-

тею Огнев’юка (с. 44). 

Джерело в списку літе-

ратури відсутнє. Чужий 

висновок Л. Гриневич 

видає за свій власний. 

С. 15 

Про підвищення інтересу до розвитку освіти 

свідчить виникнення нового напряму – освітологія, 

запропонованого В. Огнев’юком, як «інтегрований 

науковий напрям пізнання сфери освіти» (Огнев’юк 

В. О., 2009, с. 2). Наголошуючи на людинотворчій 

функції освіти, В. Огнев’юк наголошує на тому, що 

освіта все більше стає провідним феноменом куль-

тури, виховним фактором, зорієнтованим на утвер-

дження особистісних першооснов у людині (Ог-

нев’юк В. О., 2003, с. 17). С. Сисоєва об’єктом до-

слідження освітології визначає відкриту систему – 

систему освіти, яка є «…своєрідною освітньою си-

нергетикою для дослідження сфери освіти», «носить 

міждисциплінарний характер дослідження (...), вод-

ночас виступаючи самостійним науковим напрямом» 

(Сисоєва С. О., 2011, с. 8-9). 

Понятійне поле «освіта» формується з лексичних 

одиниць, що складають цілісне уявлення про дослі-

джуваний феномен. Такими смислоутворюючими 

одиницями вважаємо атрибутивні словосполучення, 

які виконують когнітивну і описову функції, – гло-

бальна, формальна, інформальна освіта, освіта про-

тягом життя. Глобальна освіта, за визначенням В. 

Огнев’юка, полягає у підготовці молоді до корисної 

та ефективної діяльності в суспільстві та постійно 

змінюваному світі. Спираючись на концепцію гло-

бальної освіти, в основі якої знаходиться пріоритет 

загальнолюдських цінностей, дослідник визначає 

основні складові змісту глобальної освіти, а саме: 

загальнолюдські цінності та культури різних країн, 

глобальні системи (економічні, політичні, екологічні 

  

 

Цитування правильне. 
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тощо), глобальні проблеми (права людини, збере-

ження миру тощо), світова історія (Огнев’юк В. О., 

2013). 

С. 15 

Освіта протягом життя – цілеспрямова-

ний процес розвитку і виховання особисто-

сті шляхом реалізації освітніх програм та 

послуг, здійснення освітньо-інформаційної 

діяльності в межах та поза межами загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої та 

післядипломної освіти. Формальна освіта 

спрямована на одержання або зміну освіт-

нього рівня та кваліфікації в навчальних за-

кладах та установах освіти згідно з визначе-

ними освітньо-професійними програмами і 

терміном навчання, заходами державної ате-

стації, що підтверджується отриманням від-

повідних документів про освіту. Натомість 

інформальна освіта – зовні не організована, 

тобто неофіційна, самоорганізована освіта 

(самоосвіта). 

Книга О. Галича (2007) 

Освіта дорослих (освіта впродовж життя) 

– це цілеспрямований процес розвитку і ви-

ховання особистості шляхом реалізації ос-

вітніх програм та послуг, здійснення освіт-

ньо-інформаційної діяльності в межах та 

поза межами загальної середньої, професій-

но-технічної, вищої та післядипломної осві-

ти. 

Освіта дорослих поділяється на фор-

мальну та неформальну. 

Формальна освіта – це освіта, спрямована 

на одержання або зміну освітнього рівня та 

кваліфікації в навчальних закладах та уста-

новах освіти згідно з визначеними освітньо-

професійними програмами і терміном нав-

чання, заходами державної атестації, що під-

тверджується отриманням відповідних до-

кументів про освіту. 

Неформальна освіта — це здобуття 

знань, умінь і навичок для задоволення ос-

вітніх особистісних потреб, не регламенто-

ване місцем здобуття, терміном та формою 

навчання, заходами державної атестації. 

 

Має місце повний 

збіг фрагмента з кни-

гою О. Галича 

(http://sg.dt-

kt.net/books/book-

3/chapter-303/). Джере-

ло в списку літератури 

відсутнє. 

С. 15 

Поняттю «розвиток освіти» у вітчизняних дослі-

дженнях не приділено належної уваги. Так, О. Виш-

невський, аналізуючи зміст поняття «розвиток», йо-

го складовими називає цінності, що слугують пере-

важно власним цілям людини і забезпечують успіх її 

життєдіяльності. Діяльнісний підхід, на думку нау-

ковця, дає можливість виділити щонайменше три 

головні групи цінностей і відповідно три напрями 

процесу розвитку: цілі й мотиви, що спонукають (чи 

змушують) людину до дії, народжують потреби і 

«прагнення діяти»; інтелектуальні чинники, що за-

безпечують усвідомлення потреби та процесу самої 

дії; в) вольові чинники, які перетворюють потребу і 

задум на процес. О. Вишневський вважає, що до за-

пропонованих основних груп цінностей можна дода-

ти також широку сферу індивідуальних периферій-

них якостей людини (самовпевненість, точність, 

працьовитість, ідеалізм, оптимізм, амбітність, почут-

тя гумору тощо) та вихованість людини, що в сукуп-

ності складають характер, яким визначаються і про-

цес, і наслідки діяльності, а відтак – і саме життя 

людини (Сучасний словник із суспільних наук, 2006, 

с. 328). 

  

 

 

Цитування правильне. 

С. 15–16 

Аналіз поняття «освітня політика». Виходячи з 

того, що розвиток освіти тісно пов’язаний з політи-

кою держави, необхідно проаналізувати поняття 

«освітня політика». 

Уперше про необхідність проведення досліджен-

ня у сфері «politics of education» було зазначено у 
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1959 р. американським професором Т. Еліотом. Ця 

ініціатива була зумовлена тим, що на той час у сере-

довищі дослідників, зацікавлених політико-

освітньою проблематикою, досить стійким було ус-

відомлення того, що політичні проблеми або ігнору-

вались, або неадекватно інтерпретувались ученими-

філософами, істориками, соціологами та розробни-

ками проблем економіки освіти. В. Андрущенко та 

В. Савельєв стверджують, що термін «освітня полі-

тика» українською мовою може відповідати при-

наймні трьом англомовним варіантам – 

«education(al) politics», «education(al) policy» та «edu-

cation politics and policy». Буквальний переклад ос-

таннього варіанту звучить як «освітня політика і по-

літика». Водночас слова politics та policy в англій-

ській мові мають різне смислове навантаження, хоча 

перекладаються українською як «політика» (Андру-

щенко В. П., Савельєв В. Л., 2010, c. 5). Трактування 

освітньої політики, зокрема у сфері вищої освіти, 

бере до уваги застосування таких інструментів, як 

регулювання (економічне, соціальне та саморегулю-

вання), що передбачає різноманітні методи – від ад-

міністративних до ринкових, надання послуг, насам-

перед, освітніх (Андрущенко В. П., Савельєв В. Л., 

2010, c. 14). 

 
 
 
 
 
 

Цитування правильне. 

С. 16 

Освітня політика включає у себе три най-

важливіші елементи: нормативно-правову 

політику як визначення меж поведінки 

суб’єктів освітнього процесу та меж їх ком-

петенцій; культурно-ідеологічну політику, 

що визначає орієнтації суспільної свідомо-

сті, які впливають на вибір рішення; фінан-

сову політику, спрямовану на розподіл і ви-

користання засобів, які виділяються на ос-

вітні потреби. 

 

Образовательная политика включает в 

себя нормативно-правовую политику – ус-

тановку границ поведения субъектов обра-

зовательного процесса, компетенцию; куль-

турно-идеологическую политику – ориента-

цию общественного сознания, влияющую на 

выбор решения; финансовую политику – 

уровень финансирования, распределение и 

использование финансовых средств. 

 
Має місце значний 

збіг фрагмента з авто-
рефератом В. Панарі-
на, чий текст було де-
що змінено; посилання 
на джерело 
(http://cheloveknauka.co
m/v/125583/a#?page=13) 
відсутнє. 

С. 16 

Суб’єкти освітньої політики – індивід, соціальні 

спільноти (нація, професійні групи, еліти) та соці-

альні інститути (держава, політичні партії та рухи, 

профспілки, групи інтересів тощо). Об’єкт освітньої 

політики – освіта як суспільне благо, як інтелекту-

альний і матеріальний ресурс суспільства, як систе-

ма освітніх інституцій. Тип освітньої політики ви-

значається характером соціально-економічних та 

політичних відносин у суспільстві, якістю еліт, до-

мінуючою політичною культурою, національними 

освітніми традиціями (Енциклопедія освіти, 2008, c. 

623). 

Н. Шульга стверджує, що термін «державна ос-

вітня політика» інтегрує в собі внутрішні характери-

стики таких понять, як «політика» (організаційна, 

регулятивна і контролююча сфера суспільства, орі-

єнтована на досягнення певних цілей, утримання 

досягнутого та адекватну його реалізацію), «держав-

на політика» (офіційні дії держави), «освіта» (процес 

і результат оволодіння індивідом певної системи 

наук, знань, практичних умінь; соціокультурний ін-
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ститут, завдяки діяльності якого забезпечується со-

ціальне, культурне функціонування й удосконалення 

суспільства). Державна освітня політика – це офі-

ційно визначена, організована й цілеспрямована ді-

яльність держави та підпорядкованих їй установ, 

спрямована на функціонування і подальший розви-

ток системи освіти як провідного інституту демокра-

тичного суспільства (Шульга Н. Д.). 

Виокремлюють етапи становлення та розвитку 

освітньої політики в Україні (Прокопенко Л. Л.): 

• перший (інституційний) – найбільш тривалий у 

часі: від виникнення людського суспільства на тери-

торії України до утворення Давньоруської держави 

(ІХ ст.); відбувається становлення освіти як соціаль-

ного інституту; змінюється і суб’єктність здійснення 

освітньої політики; 

• другий етап – розпочинається з утворенням 

Давньоруської держави і триває до другої половини 

ХVІІІ ст. Освітня політика на цьому етапі має як 

загальні риси, так і певні відмінності, обумовлені 

особливостями історичного розвитку України. На 

цьому етапі освітня політика будувалась з урахуван-

ням нагальних потреб держави, специфічних рис 

навчання і виховання кожної з основних соціальних 

груп, які склалися у феодальному суспільстві. Однак 

державні потреби в освіті задовольнялися без ство-

рення світської системи освіти; основний зміст дер-

жавної освітньої політики обмежувався захистом 

університетів, академій та їх корпорацій, а також 

державним регулюванням освітньої діяльності, яка 

полягала у видачі дозволів та привілеїв на навчальні 

заклади церковним громадам, магістратам, приват-

ним особам тощо; 

• третій етап – охоплює період з другої половини 

XVIII ст. і початку ХХ ст. Оскільки головною метою 

державної освітньої політики у XVIII – І пол. ХІХ ст. 

було, передусім, надання якісної освіти привілейо-

ваним станам і забезпечення кадрових потреб дер-

жавного апарату, армії, то основна увага приділялася 

розвитку університетів, гімназій, спеціальних війсь-

кових навчальних закладів; 

• четвертий етап – це період 1917-1991 рр. У ра-

дянський період основні засади освітньої політики 

визначалися переходом від поліцентризму до повної 

державної монополії у сфері освіти всіх рівнів. Це 

обумовлювалося тим, що освіта розглядалась як 

«провідник ідейного, організаційного та виховного 

впливу партії», засіб виховання нової людини і фор-

мування спеціаліста нового типу, потужний чинник 

прискорення економічного розвитку країни. Водно-

час високий рівень ідеологізації навчання, централі-

зація управління і жорстка регламентація навчально-

го процесу, певною мірою екстенсивний шлях роз-

витку системи освіти негативно позначилися на її 

стані. Різко скоротилась сфера застосування україн-

ської мови, особливо у вищій школі. Значною мірою, 

унаслідок непродуманої кадрової політики, прора-

хунків в економічному стимулюванні висококвалі-



фікованої і ефективної праці, «зрівнялівки», була 

порушена мотивація до успішного навчання; 

• п’ятий етап – розпочинається із серпня 1991 р., 

після отримання Україною незалежності. У цей пе-

ріод перебудови все активніше почало ставитися 

питання про необхідність змін у державній освітній 

політиці і глибокого реформування системи освіти. 

За визначенням Г. Стасюка, формування сучасної 

державної освітньої політики в Україні має відбува-

тися за такими етапами: окреслення принципових 

завдань, перспективних і найближчих цілей, які по-

винні бути досягнуті до конкретного терміну; ви-

роблення методів, засобів та форм діяльності; вибір 

організацій, інституцій, за допомогою яких буде вті-

люватися діяльність і можуть бути досягнуті постав-

лені цілі; підбір та працевлаштування кадрів, здат-

них зрозуміти і виконати поставлені завдання (Ста-

сюк Г. Є., 2014, c. 544-545). 

С. 16–17 

Я. Мельник, визначаючи тенденції розвитку дер-

жавної освітньої політики в Україні, виокремлює 

основні тенденції розвитку державної освітньої по-

літики на сучасному етапі. До них, на думку дослід-

ниці, належать, насамперед, демократизація, децен-

тралізація, дитиноцентризм, технологізація освітньо-

го процесу або практична спрямованість навчання. 

Якраз вони найбільш повно відтворюють ті зміни, 

які характерні сьогодні для розвитку освітньої полі-

тики в Україні (Мельник Я. В.). 
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С. 17 

Базові напрями європейської освітньої 

політики визначаються міністрами освіти 

країн ЄС у 1971 р. З 1976 р. Рада міністрів 

освіти ЄС затверджує першу освітню про-

граму, сконцентровану на шести темах: 

створення відповідних умов для отримання 

загальної та професійної освіти емігрантами 

та їхніми сім’ями; краще взаємне пізнання 

європейських освітніх систем, розвиток ос-

вітньої компаративістики (порівняльної пе-

дагогіки); накопичення фундаментальної 

документації та статистики, для чого й була 

створена система EURYDICE; співпраця в 

галузі вищої школи; розвиток навчання іно-

земним мовам; рівність шансів у доступі до 

всіх форм шкільництва. Освітня політика 

розглядається для країн Євросоюзу під 

впливом процесів європеїзації та глобаліза-

ції. Як засвідчує проведений аналіз, одним із 

головних аспектів впливу глобалізації на 

розвиток освітніх процесів є саме політич-

ний аспект. Яскравим проектом трансфор-

мації розвитку освітньої політики під впли-

вом глобалізаційних процесів у країнах світу 

стала програма «Освіта для всіх» (Education 

for All, EFA). 

 

Базові напрями європейської освітньої 

політики визначаються міністрами освіти 

країн ЄС у 1971 р. З 1976 р. Рада міністрів 

освіти ЄС затверджує першу освітню про-

граму, сконцентровану на 6 темах: 

1) створення відповідних умов для от-

римання загальної та професійної освіти 

емігрантам та їх дітям; 

2) краще взаємне пізнання європей-

ських освітніх систем, розвиток освітньої 

компаративістики (порівняльної педагогіки); 

3) накопичення фундаментальної до-

кументації та статистики; 

4) співпраця в галузі вищої школи; 

5) розвиток навчання іноземним мо-

вам; 

6) рівність шансів у доступі до всіх 

форм шкільництва; 

7) підготовка молоді до професійної 

діяльності для боротьби з безробіттям [2]. 

 

 

 

Має місце майже 

повний збіг фрагмента 

із статтею І. Кобилян-

ської (щоправда, див-

но, що в статті Коби-

лянської перелічуються 

насправді 7 тем, а не 6; 

посилання №2 в статті 

Кобилянської є непра-

вильним – в указаному 

джерелі цієї інформації 

немає). 

 

 

Джерело стосовно 

програми «Освіта для 

всіх» у списку літера-

тури відсутнє. 

С. 17 

До кінця 80-х рр. ХХ ст. становлення ос-

 

 

 

 



вітньої політики країн Європейського спів-

товариства відбувалося передусім на націо-

нальних рівнях. Відповідальність за зміст 

навчання й організацію освіти повністю вхо-

дило до функцій держави. Пріоритети освіт-

ньої політики країн Європейського Союзу 

визначаються такими базовими принципами 

розбудови єдиного європейського освітнього 

простору: 

• полікультурна Європа – розвиток Євро-

пейського виміру в навчанні; сприяння вив-

ченню іноземних мов; урахування різнома-

нітних національних підходів в освіті і про-

фесійній підготовці; 

• мобільна Європа – формування системи 

взаємовизнання дипломів; підтримка обмінів 

викладачами, учнями, студентами й адміні-

стративним кадрами; прийняття процедури, 

яка дасть змогу вчителям тимчасово працю-

вати в різних державах ЄС; 

• Європа професійної підготовки для всіх 

– рівний доступ усіх дітей до високоякісної 

освіти; вжиття заходів щодо боротьби з від-

сівом школярів; 

• Європа навичок – підвищення якості ба-

зової освіти, приведення системи підготовки 

молоді у відповідність з економічними, тех-

нологічними та соціокультурними потреба-

ми розвитку суспільства; удосконалення всіх 

секторів освіти, зокрема технічної професій-

ної та вищої; поліпшення базової підготовки 

й перепідготовки педагогічних кадрів; 

• Європа, відкрита для світу, – зміцнення 

зв’язків з іншими державами, співробіт-

ництво з міжнародними організаціями (Reso-

lution of the Council and the Council and the 

Ministers of Education Meeting Within the 

Council on the European Dimension in Educa-

tion, 1992-1993, р. 31-32). 

 

Фрагмент статті Гриневич (повторно): 

Європа професійної підготовки для всіх – 

рівний доступ усіх дітей до високоякісної 

освіти; вжиття заходів щодо боротьби з від-

сівом школярів; 

 

 

 

 

Освітня політика Європейського Союзу 

окреслює наступні базові принципи форму-

вання єдиного європейського освітнього 

простору, які визначають спільні риси роз-

витку національних систем освіти країн-

членів ЄС: 

1. Полікультурна Європа – розвиток єв-

ропейського виміру у навчанні; сприяння 

вивченню іноземних мов; урахування різно-

манітності національних підходів в освіті і 

професійній підготовці; 

2. Мобільна Європа – формування систе-

ми взаємовизнання дипломів; підтримка об-

мінів викладачами, учнями, студентами і 

адміністративними кадрами; прийняття про-

цедури, яка дасть змогу вчителям тимчасово 

працювати в різних державах ЄС; 

3. Європа професійної підготовки для 

всіх – рівний доступ усіх студентів до висо-

коякісної освіти.  

4. Європа навичок – підвищення якості 

базової освіти, приведення системи підго-

товки молоді у відповідність з економічни-

ми, технологічними та соціокультурними 

потребами розвитку суспільства; удоскона-

лення всіх секторів освіти, зокрема, техніч-

ної, професійної та вищої; поліпшення базо-

вої підготовки і перепідготовки педагогічних 

кадрів. 

5. Європа, яка відкрита для світу – зміц-

нення зв’язків з іншими державами, співро-

бітництво з міжнародними організаціями; 

нові взаємо-корисні контакти з країнами, що 

розвиваються [5]. 

 

 

Стаття Ж. Ніколаєвої: 

Європа професійної підготовки для всіх – 

рівний доступ усіх студентів до високоякіс-

ної освіти; запровадження заходів проти від-

сіву студентів; 

 

 

 

 

Має місце майже 

повний збіг фрагмента 

із статтею Н. Шульги 

(2006 р.), яка при цьому 

посилається на наступ-

ну роботу: Пуховська 

Л. П. Професійна під-

готовка вчителів у За-

хідній Європі: спіль-

ність і розбіжності: 

Монографія. – К.: Вища 

школа, 1997. – С. 26-37. 

Однак можна припус-

тити, що Л. Пуховська 

посилається на ту саму 

резолюцію, що й Л. 

Гриневич. 

Л. Гриневич заміни-

ла студентів із статті Н. 

Шульги або, скоріш за 

все, з роботи Л. Пухов-

ської (якщо порівняти 

зі статтею Ж. Ніколає-

вої) на дітей, а у фразі 

про боротьбу з відсівом 

– студентів на школя-

рів. 

У статті Л. Грине-

вич зникла кома після 

слова «технічної», яка є 

в статті Н. Шульги. 

С. 17 

О.Ковальчук, спираючись на низку документів, 

визначає цілі формування європейської освітньої 

політики, серед яких: заохочення отримання нових 

знань (визнання навичок мобільності, мультимедій-

них навчальних програм); забезпечення співпраці 

шкіл та ділових кіл (підготовка кадрів, професійна 

підготовка); боротьба із соціальним відчуженням 

(школи другого шансу (second chance schools), євро-

пейські добровільні освітні послуги); знання трьох 

мов спільноти; розміщення капіталовкладень та ін-

вестицій у підготовку кадрів на рівноправній основі 

(Ковальчук О. С.). 

  

 

 

Цитування правильне. 



С. 17 

Оскільки освітня політика явище дина-

мічне, рухливе, залежне від багатьох чинни-

ків вважаємо, що вагомою характеристикою 

буде використання поняття «тенденція», що, 

як правило, трактується як основний напрям, 

той, що є провідним у розвитку людини, 

спільноти, суспільства або соціальних, пси-

хологічних, економічних та інших процесів. 

Тенденція відображає закономірності розви-

тку природних процесів, їх рух відповідно 

до визначених законів і принципів. Іноді 

тенденцію розуміють як прагнення до певної 

мети, схильність до чогось. Виявлення тен-

денції розвитку учнів або конкретного педа-

гогічного процесу (системи) допомагає ко-

ригувати цей розвиток, планувати його, 

створювати умови для отримання ефекту. 

Знання тенденцій, з позицій управління, є 

передбачення подій, що виступає необхід-

ною умовою будь-якого педагогічного про-

ектування. 

 

 

 

 

1. тенденция  (лат. – стремление) – ос-

новное направление, определяющее разви-

тие чего бы то ни было – человека, общно-

сти, общества или социальных, психологи-

ческих, экономических и иных процессов. 

Тенденция отражает закономерности разви-

тия естественно протекающих процессов, 

движение их по неким законам и принципам. 

Иногда тенденцию понимают как стремле-

ние к определенной цели, склонность к че-

му-либо. Выявление тенденция развития 

учащихся или конкретного педагогического 

процесса (системы) помогает корректиро-

вать это развитие, планировать его, созда-

вать условия для получения эффекта. Знание 

тенденций, с позиций управления есть пред-

видение событий, что является необходи-

мым условием любого педагогического про-

ектирования. 

 

 

 

 

Має місце майже 

повний збіг фрагмента 

із статтею в російсько-

мовному довіднику 

(http://www.вокабула.р

ф/справочники/професс

иональное-

образова-

ние/тенденция). Поси-

лання на джерело запо-

зичення відсутнє. 

С. 17–18 

Проблема тенденцій розвитку освіти у різних її 

напрямах є предметом дослідження багатьох нау-

ковців. Уперше системне дослідження проблеми 

тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні 

було проведено В. Луговим. Тенденції в освіті, за-

значає автор, «постають не безжально-конгломерат-

ним набором, а упорядковано-ієрархічним систем-

ним утворенням» (Луговий В. І., 1994, c. 77). Згодом 

окремі аспекти тенденцій розвитку освіти періодич-

но виступали об’єктами досліджень таких науковців, 

зокрема, розвиток: педагогічної освіти вчителів у 

Польщі (Шемпрух І., 2001); етнопедагогіки кримсь-

котатарського народу (Хайруддінов М., 2003); непе-

рервної освіти в країнах Східної Європи ІІ пол. ХХ 

ст. (Десятов Т., 2006); шкільної екологічної освіти в 

країнах євроатлантичного регіону у ІІ пол. ХХ – на 

поч. ХХІ ст. (Червонецький В., 2007); освіти дорос-

лих у скандинавських країнах ІІ пол. XX ст. (Огієнко 

О., 2009); ідей педагогічної майстерності вчителя: 

теорія і практика (середина ХVІ – кінець ХХ ст.) 

(Лавріненко О., 2009); освіти другої половини ХІХ 

століття в педагогічних концепціях слов’янознавців 

Лівобережжя (Демченко Н., 2012); державної освіт-

ньої політики в Україні (Мельник Я., 2012); україн-

ського шкільництва в Росії (1917-2010 рр.) (Понома-

ревський С., 2013); педагогічної освіти країн Євро-

пейського Союзу (Кристопчук Т., 2014); освіти до-

рослих (Архипова С., 2014). 

  

 

 

 

 

 

Цитування оформ-

лене правильно. 

С. 18 

Як зазначає В. Луговий, окремі дослідники при 

спробі встановити освітні тенденції спираються на 

емпіричні спостереження і представляють тенденції 

еклектично – безсистемно, майже не обґрунтовуючи 

їх теоретично. Крім того, у вітчизняній науковій лі-

  

 

 

 

Цитування правильне. 
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тературі, на відміну від зарубіжної, за тенденції роз-

витку часто видається динаміка будь-яких процесів, 

навіть тих, що ведуть до руйнування й розпаду ос-

вітньої системи (Луговий В. І., 1994, c. 77). 

Теоретичний аналіз наукових публікацій дає 

можливість зробити припущення, що окремі вітчиз-

няні дослідники, розкриваючи проблему інтеграції 

та інтеграційних процесів у контексті залучення Ук-

раїни до європейського освітнього простору, вико-

ристовують визначення «євроінтеграційні процеси» 

для позначення євроінтеграційних тенденцій. Не 

приділялася увага як у вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідженнях визначення такого поняття, як «євро-

інтеграційні тенденції», що виступає проблемою 

подальших наукових досліджень. 

 

 

 

 

 

 

Не знайдено збігу з 

іншими джерелами. 

С. 18 

Висновки. Проведений аналіз дав можливість 

згрупувати поняття, провідним компонентом яких є 

концепт («стрижень») «розвиток освіти». До першої 

групи увійшли поняття, які розкривають специфіку 

освіти: «глобальна освіта», «формальна освіта», «ін-

формальна освіта», «освіта протягом життя», «педа-

гогічна освіта». Другу групу репрезентують поняття, 

що відображають стратегічні напрямки розвитку 

освіти: «освітня політика», «державна освітня полі-

тика», «освітня політика Європейського Союзу», 

«модель європейської освітньої політики», «суб’єкти 

реалізації освітньої політики». До третьої групи 

включено поняття, в яких простежується зв’язок між 

подіями, спричиненими соціально-економічними 

трансформаціями європейського і українського сус-

пільства XX – початку XXI ст., а саме: «тенденції», 

«субтенденції», «євроінтеграційні тенденції розви-

тку освіти», «розвиток освіти в Україні в контексті 

європейських інтеграційних процесів». 

  

Не знайдено збігу з 

іншими джерелами. 
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